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Motfrågor till chef vid bokning provtagning personal 
 

Har personalen: 

Förbättrat allmäntillstånd och förväntas ha förutsättningar att återgå i arbete närmaste 4 dagarna? 

Gäller provtagningen smittspårning? 

 

Har personalen:  

Feber > 38gr >3 dagar?  Ja/Nej   (ringa in svar) 

Andnöd?           Ja/Nej       (ringa in svar)                 

Allmänpåverkad Ja/Nej   (ringa in svar) 

 = Behov av medicinsk bedömning. Hänvisas till sin hälsocentral för infektionsbedömning eller 

kontakt med 1177 

 

Tillhör personalen: 

Kritisk verksamhet för inneliggande vård av covid-19 definieras länsövergripande intensivvård, 

thoraxkirurgisk intensivvård, neonatalvård, infektionsklinik, akutmottagningar, medicinkliniker, 

förlossningsvård samt ambulansvård samt personal SÄBO, hemsjukvård. 

Övriga: Gravida from v 37 

= bokas in på personalprovtagning   

 



 

 

Regionens personalprovtagning -  Erikslids hälsocentral 

Bokas till Erikslid tfn 070-372 08 53 kl 08:00-16:00 måndag-fredag, provsvar och smittspårning enl 
rutin på hälsocentralen 
 

Skellefteå kommuns personalprovtagning för SÄBO, hemsjukvård  
Bokas av chef via Kommunhälsan efter att ha säkerställt frågorna till personal enligt ovanstående 

formulär. Personallista lämnas i tältet samma dag som provtagning.  

Provtagning sker i tältet vid akuten kl 08:15-10:00 (10 patienter/timme, tisdag och onsdag. Resurs 

undersköterska från regionen och en personal från Kommunhälsan.  Provsvar hanteras av Annika 

Larsson, Moröbacke enl rutin.  Registrering av patienter utförs i tältet i samband med provtagning.  

Smittspårning anhöriga  
Om personals närstående får symtom som kräver en läkarbedömning ska de ringa sin hälsocentral 

och boka en tid för läkarbesök, bedömning och provtagning och då uppge att de är familjemedlem i 

samma hushåll och som är/har varit covidpositiv.  

Rutin: Läs Rutin för covid-19 hos medarbetare som stannat hemma från jobbet under covid-19 

pandemin på Vårdhygiens hemsida https://www.regionvasterbotten.se/for-

vardgivare/behandlingsstodoch-vardriktlinjer/vardhygien/corona  

OBS! Anställd med svårare symptom med t ex hög feber och tilltagande andfåddhet ska söka akut 

sjukvård. 

 

https://www.regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstodoch-vardriktlinjer/vardhygien/corona
https://www.regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstodoch-vardriktlinjer/vardhygien/corona

